Julho/Agosto
de 2015
Informativo dos empregados do
Bradesco de Santos e Região

O Bradesco é uma concessão
pública
Agências bancárias têm recusado o recebimento de contas
de concessionárias públicas e
boletos de outros bancos na
“boca do caixa”. A resolução do
Banco Central nº 3.694/09 proíbe
que as instituições ﬁnanceiras
diﬁcultem o acesso aos canais
de atendimento convencionais,
inclusive guichês de caixa aos
seus clientes e usuários, mesmo
oferecendo atendimento alternativo ou eletrônico. A escolha é do
consumidor. Essa prática efetuada pelas instituições ﬁnanceiras é
considerada um abuso.
Portanto, os bancos não podem
recusar o pagamento de contas, dentro do vencimento, em
dinheiro. Os bancários devem
ter consciência de que a falta de
clientes dentro das unidades é
uma manobra para demitir.

Diretoria faz manifestação e denuncia pressão do banco contra funcionarios e clientes

O Sindicato reforça que os clientes devem ser esclarecidos para
procurarem o Procon, Cidoc/
Santos e façam denúncias no
Banco Central caso a diretoria do
Bradesco continue obrigando os

funcionários a barrarem clientes.
Denuncie ao Banco Central pelo
fone: 145 ou pelo site: www.bcb.
gov.br. Em Santos denuncie também ao Cidoc pelo fone: 0800779.0151.

Depois de intervenção,
ag. Pça. da República
volta à normalidade

www.santosbancarios.com.br
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Gerências regionais de
Santos e Guarujá são
denunciadas por assédio
Estamos apurando denúncias de
assédios praticados contra os trabalhadores pelas regionais e por
gerentes, com cobranças e ameaças de demissão para o cumprimento de metas, vendas de
produtos e objetivos. Conforme
os relatos, os funcionários estão
sendo cobrados diuturnamente
diversas vezes ao dia, por e-mail,
telefone da agência, WhatsApp
(inclusive fora do horário de trabalho), celular pessoal e áudios
conferências.
Isto fere o acordo coletivo que
determina não expor e nem
divulgar nomes dos funcionários
e sua produção em rankings. O
celular do trabalhador é de uso
pessoal, não é uma arma do banco para ameaças. Essa prática de
assédio ocorre na área gerencial
e administrativa.

EXPEDIENTE

Estamos cobrando
da diretoria do
Bradesco agilidade
nos cartuchos
de reposição de
funcionários,
temos visto
algumas agências
e trabalhadores
sobrecarregados.

O Sindicato indica aos bancários
que de alguma forma gravem, ﬁlmem, imprimam esses atos e atitudes. Caso o Banco não reveja
esses procedimentos, tomaremos
todas as medidas para defender a
categoria.
Por conta do assédio, o número de bancários afastados por
doenças vem crescendo assustadoramente. Nesta conta não
estão incluídos os que trabalham
doentes a base de remédios por
medo de se afastarem.
O sindicato alerta, o bancário
sem saúde não tem condições
de trabalhar, se estiverem nessas
condições ENTREGUEM O
ATESTADO. Caso o banco descubra e sua produção caia será
demitido sem direito a tratamento e estabilidade por lei!
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bancários

O que é
assédio
moral?

?

O assédio moral caracteriza-se por uma conduta
abusiva com os subordinados, a qual pode partir
do próprio empregador ou
superior hierárquico que
- valendo-se de seu poder humilha, constrange, expõe
ao ridículo, critica negativamente, empobrece as
tarefas, sonega de informações, isola, persegue, exige
tarefas impossíveis ou de
difícil alcance, envolvendo
tempo e quantidade. Tudo
com frequência, tempo e
intenção. Também violência
verbal e física.
O assédio também pode
partir dos demais empregados, os quais, por motivos
de competição no trabalho
ou mesmo por pura discriminação, sujeitam o colega
a situações vexatórias e a
torturas psicológicas, comprometendo a saúde física e
mental do indivíduo.
Assédio é crime e pode render pena de até dois anos de
prisão, além de indenização
à vítima. Os bancários que
são assediados, e também
seus colegas, devem avisar
o Sindicato. Utilize o Fale
Conosco no site: www.
santosbancarios.com.br ou
diretamente a um diretor
pelo fone 3202.1670.

CURTA NOSSA PÁGINA
NO FACEBOOK:
facebook.com/santosbancarios

www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br

#semprenaluta!
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CAMPANHA SALARIAL

Intersindical defende reajuste de 25,55%
O índice é composto por 9,17%
referentes à inﬂação estimada
do período (setembro de 2014 e
agosto de 2015), e 15% referentes à lucratividade dos bancos e
à rentabilidade dos seus patrimônios líquidos.
Esse cálculo não foi à toa, pelos

gráﬁcos abaixo disponibilizados
pelo DIEESE, você pode notar
que o lucro líquido por funcionário, em março de 2015, foi de R$
45 mil, uma variação 29% maior
nos lucros em relação ao mesmo
período de 2014, quando o empregado já havia proporcionado
bons R$ 34.888,74.
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Este lucro individual resultou na
exorbitante quantia líquida de
R$ 4.274 bilhões, no 1º trimestre
deste ano, enviada para os cofres
do Bradesco. Portanto, 25,55% é
a justa parte dos funcionários.
Veja as tabelas do DIEESE
abaixo:
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Lucro Líquido do Bradesco

Intensidade do trabalho no Bradesco

em R$ bilhões

mar/14

mar/15

Variação

1º Tri 2014

1º Tri 2015

Lucro líquido por empregado

34.888,74

45.000,84

29%

3.473

4.274

Receita de tarifas por empregado

52.137,22

60.025,69

15,1%

Carteira de Crédito por empregado

4.342.729,42

4.878.127,11

12,3%

Empregados por agência

21,3

20,4

-4,2%

C/C por empregado

267

280

4,9%

Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos | Elaboração: DIEESE - Rede Bancários
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Rentabilidade do Bradesco
LL/PL médio

1º Tri 2014

1º Tri 2015

20,5%

22,3%
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bancários

CAMPANHA SALARIAL

Movimento sindical entrega minuta
especíﬁca de reivindicações
Em reunião com o Banco foi
entregue minuta com 14 pontos,
entre eles: Emprego – Implantação do plano de carreira, cargos e
salários (PCCS) – Remuneração
total – Fim do Assédio Moral e
das metas – Auxílio educacional
– Melhorias no plano de saúde –
Garantia dos direitos dos funcionários lesionados, que tenham
passado por sequestro, afastados
do trabalho e ou quando do seu
retorno e construção de programa de reabilitação proﬁssional
– Parcelamento do salário de
adiantamento de férias – Incentivo à diversidade cultural (Vale-Cultura) – Programa Treinet
no horário de trabalho e sem

pressão – Igualdade de oportunidades – Livre acesso do dirigente
sindical aos locais de trabalho

– Respeito ao direito de greve –
Investir na segurança bancária e
clientes.

Campanha salarial será ainda mais dura este ano

As conquistas começam pelo sindicato!
Ser sindicalizado é fortalecer
suas lutas, suas reivindicações
em todas as instâncias, sejam
nas mobilizações da categoria;
nas mesas de negociações, entre
patrões e empregados; na justiça;
na política, enﬁm, o nosso poder
de ação aumenta contra qualquer

tipo de exploração. Com isso,
garantimos nossas conquistas
e ampliamos nossos direitos e
benefícios.
Quanto maior o número de
bancários do Bradesco sindicalizados, maior o poder de ação do

Sindicato contra as injustiças e
as explorações, nas negociações
por meio do sindicato. O Sindicato somos todos nós fortalecendo a luta da nossa categoria.

SINDICALIZE-SE !!!

